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თვითმმართველი - ქალაქის ბათუმის საკრებულოს 

2014 წლის 23 მაისის N93 განკარგულებით  

 
საკრებულოს წევრის საქმიანობის  

ყოველკვარტალური ანგარიში  
 

თვითმმართველი ერთეულის დასახელება:    ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი 

საკრებულოს წევრის სახელი, გვარი: აკაკი გვიანიძე 

საკრებულოში დაკავებული თანამდებობა: - 

ფრაქციის წევრობა: - 

კომისიის  (კომისიების) წევრობა: 1. განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის 

საკითხთა კომისია. 2. იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისია.  

არჩევის წესი (მაჟორიტარის შემთხვევაში ოლქის მითითებით):  პროპორციული - „გახარია 

საქართველოსთვის“ 

საანგარიშგებო პერიოდი: 2022 წლის II კვარტალი 

 

განხორციელებული საქმიანობები: 

1. საკრებულოს სხდომების რაოდენობა, რომლებშიც მონაწილეობდა ანგარიშის  

წარმდგენი:     2 (ორი) 

 

2. საკრებულოს ამ სხდომებზე განხილული საკითხების რაოდენობა   

            22 (ოცდაორი) 
 

3. საკითხები, რომლებსაც საკრებულოს სხდომებზე მხარი არ დაუჭირა ანგარიშის წარმდგენმა 

- იხ. დანართი N1, რომელშიც დეტალურად არის მოცემული გამართულ კენჭისყრებზე ჩემ 

მიერ დაფიქსირებული პოზიციები.  

4. საკრებულოს კომისიების სხდომების რაოდენობა, რომელშიც მიღო მონაწილეობა ანგარიშის 

წარმდგენმა - 5 (ხუთი) 

 

5. კომისიების მიერ ამ სხდომებზე განხილული საკითხების რაოდენობა 

იხ. დანართი N1, რომელშიც დეტალურად არის მოცემული გამართულ კენჭისყრებზე ჩემ 

მიერ დაფიქსირებული პოზიციები. 

 

6. საკითხები, რომლებსაც კომისიების სხდომებზე მხარი არ დაუჭირა ანგარიშის წარმდგენმა - 

იხ. დანართი N1, რომელშიც დეტალურად არის მოცემული გამართულ კენჭისყრებზე ჩემ 

მიერ დაფიქსირებული პოზიციები. 



 

7. ანგარიშის წარმდგენის მიერ საკრებულოში ინიცირებული საკითხები  

შექმნილი „პოლიტიკური კრიზისის“ გამო, საკრებულო მხოლოდ ივნისში შეიკრიბა, რის გამოც 

ვერ მოესწრო ინიციატივების სათანადო წესით დარეგისტრირება. ინიცირებული საკითხების 

შესახებ ინფორმაცია აისახება მომდევნო ანგრიშში.  

  

8. მოქალაქეებთან შეხვედრების რაოდენობა 

მოქალაქეებთან შეხვედრა მიმდინარეობს ყოველდღიურ რეჟიმში. ვავრცელებ ფლაერებს, მათ 

შორის სოციალური ქსელების მეშვეობითაც (იხ. დანართი N2), სადაც მითითებულია 

ტელეფონის ნომერი, ასევე შესაძლო შეხვედრის ადგილები, სადაც ვიზიტი ყოველგვარი 

წინასწარი შეთანხმების გარეშე არის შესაძლებელი. საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში 

აქტიურად ვხვდებოდი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და სამოქალაქო 

აქტვივისტებს, სხვადასხვა საპროტესტო აქციების მონაწილეებს, ქალაქის 

ინფრასტრუქტურულად მოუწესრიგებელი ქუჩების მოსახლეობას.   

 

9. ამ შეხვედრებზე დამსწრე მოქალაქეთა რაოდენობა 

200-მდე მოქალაქე.  

 

10. მოქალაქეებთან შეხვედრისას გამოკვეთილი ძირითადი საკითხები 

1. ავარიული სახლების საკითხი; 

2. მწვანე სივრცეების საკითხი; 

3. კულტურული მემკვიდრეობის გადარჩენა; 

4. ბაგრატიონის ქუჩის რეაბილიტაციის საკითხი; 

5. ბათუმის ცენტრალური პარკის სავალალო მდგომარეობა; 

6. ფრიდონ ხალვაშის გამზირის სტატუსის საკითხი; 

7. მოქალაქეთა მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში; 

8. ქვაფენილსაფარიანი ქუჩების რეაბილიტაცია; 

9. ბათუმის ზოოპარკის ადგილმონაცვლეობის საკითხი; 

10. მოუწესრიგებელი ტურისტული ინფრასტრუქტურის საკითხი; 

11. გარევაჭრობა; 

12. გარე განათების ხარვეზები; 

13. ფასის ზრდა სამარშრუტო ტაქსებში; 

14. ქაოტური და უსახური მშენებლობების საკითხი; 

15. ბიუროკრატიული ბარიერები მუნიციპალურ  ორგანიზაციებში; 

 



 

11. სხვა განხორციელებული საქმიანობები 

საანგარიშგებო პერიოდში: 

 მონაწილეობა მივიღე, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით 

გათვალისწინებული ქვეპროგრამის „ახალგაზრდული ცენტრის", ღონისძიების 

„ახალგაზრდების ინიციატივების მხარდაჭერის" ფარგლებში, კონკურსის ჩატარების 

მიზნით, შექმნილი სამუშაო ჯგუფის (კომისიის) მუშაობაში, სადაც განვიხილეთ და 

დაფინანსდა ბათუმელი ახალგაზრდების მიერ წარდგენილი 7 (შვიდი) ინიციატივა; 

 მომზადდა და საზოგადოებას წარედგინა ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 

ბიუჯეტის ანალიზი და შენიშვნები;  

 მოეწყო, ავარიულ სახლებთან დაკავშირებით, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს „ქალაქ ბათუმში ავარიული სახლების საკითხის შემსწავლელი დროებითი 

სამუშაო ჯგუფის“ შექმნასთან დაკავშირებული შეხვედრები არასამთავრობო 

ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, საკითხით დაინტერესებულ პირებთან და 

პოლიტიკურ პარტიებთან, რომლებმაც მოიწონეს ინიციატივა; 

 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერს წარვუდგინე წინადადება, ბათუმის ზოოპარკის 

ადგილმონაცველობასთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ, ინიციატივა 

დადებითად შეაფასა და გაიზიარა ბათუმის ბოტანიკური ბაღის (ზოოპარკის მმართველი 

ორგანიზაცია) ადმინისტრაციამ; 

 ოფიციალურად მივმართე საპარლამენტო წარმომადგენლობას და აქტიურად ვმუშაობთ, 

ქალაქ ბათუმის ბულვარისა და ბოტანიკური ბაღისთვის ეროვნული კულტურული 

მემკვიდრეობის სტატუსის მინიჭების პროცესის დაჩქარება/დასრულებისთვის;  

 ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობის 

უზრუნველსაყოფად, ქალაქ ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარეს ოფიციალურად 

მივმართე, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 

ამომრჩევლის მოსმენის (ღია კარის სხდომის) გამართვის თხოვნით.  

 დაინტერესებული მოქალაქეების მომართვის საფუძველზე, სიტუაციის ადგილზე გაცნობის 

შემდეგ, „განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის კომისიას“ მივმართე თხოვნით, 

სხდომის ჩანიშვნისა და კითხვებზე პასუხის გასაცემად „აკაკი წერეთლის სახელობის 

ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკის“  ადმინისტრაციის დაბარების შესახებ, ასევე, დავაყენე 

საკითხი, აღნიშნული ობიექტისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტის სტატუსის 

მინიჭებისთვის კომისიურ ფორმატში მუშაობის დაწყების შესახებ.  

 ბათუმის საქალაქო სასამართლოში შევიტანე სარჩელი, საკრებულოს მიერ მიღებული 

უკანონო გადაწყვეტილების წინააღმდეგ, რომლითაც „ქართულმა ოცნებამ“  ორ კომისიაში 

უკანონოდ მოიპოვა უმრავლესობა.  



შედეგი, ეფექტი: 

ამომრჩეველი მუდმივად იღებს ინფორმაციას განხორციელებული აქტიოვებების 

შესახებ. უზრუნველყოფილია ეფექტური უკუკავშირი. იქმნება - სამოქალაქო 

ორგანიზაციებთან და მოქალაქეებთან კომუნიკაციის, ასევე, გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის ახალი პლატფორმები. მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოში შექნილი „პოლიტიკური კრიზისის“ შედეგად, ექვსი თვის განმავლობაში 

საკრებულოს არშეკრების გამო, განხორციელებული აქტივობებისა და ინიციატივების 

შედეგებისა და ეფექტის შესახებ ინფორმაცია აისახება მომდევნო ანგარიშში.  

განხორციელებული საქმიანობების შედეგად მიღებული შედეგი, მაგ. ანგარიშის წარმდგენის მიერ 

ინიცირებული რამდენი პროექტი იქნა მიღებული საკრებულოს მიერ, რა შესრულდა ამომრჩევლის 

წინაშე აღებული ვალდებულებებიდან 

 

შემდეგი საანგარიშგებო პერიოდის ძირითადი პრიორიტეტები: 

შემდეგი საანგარიშგებო პერიოდის ძირითად პრიორიტეტებს წარმოადგენს:  

 ავარიული სახლების ჩანაცვლების პროგრამის განხორციელების პროცესის 

მაქსიმალური გამჭირვალეობისა და ეფექტურად განხროციელების უზრუნველყოფა; 

 ქალაქის კულტურული მეკვიდრეობის დაცვა;  

 საკრებულოს, როგორც მაკონტროლებელი ორგანოს ფუნქციების ეფექტურად 

გამოყენება და გაძლიერება; 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა ჩართულობის 

უზრუნველყოფა;  

 კორუფციის რისკების პრევენცია;  

 საქალაქო ინფრასტრუქტურა; 

 მოქალაქეთა უფლებების დაცვა და მუნიციპალური სერვისების მიღების პროცესში 

დახმარება;  

 მუნიციპალიტეტის წინაშე მდგარ გამოწვევებზე (დიდი და მცირე 

ინფრასტრუქტურული პრობლემები, საცობები, ქაოტური და უსახური მშენებლობა, 

უსაფრთხო და კომფორტული ინფრასტრუქტურა ფეხით და ველოსიპედით 

მოსიარულეთათვის, ბიუროკრატიული ბარიერები...) სისტემური და ეფექტური 

რეაგირების მექანიზმების დანერგვა; 



დანართი N1

N საკითხი მომხრე 
წინააღმდე

გი

არ 

მონაწილეო

ბდა

კომენტარი

1
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარის არჩევა. X

2
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარის მოადგილეების არჩევა. X

3

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების 

წევრთა რაოდენობის განსაზღვრისა და საკრებულოს 

კომისიებში პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების 

დამტკიცება.

X
კანონთან აშკარა შეუსაბამობის გამო, რაც გამოიხატა ორ 

კომისიაში უმრავლესობის უკანონოდ მოპოვებაში, მიღებული 

დადგენილება გავასაჩივრე ბათუმის საქალაქო სასამართლოში

4
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

მუდმივმოქმედი კომისიების თავმჯდომარეების არჩევა. X

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი აკაკი გვიანიძე - ინფორმაცია კენჭისყრაში მონაწილეობის შესახებ

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა - 30.05.2022 



1

 „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 23 სექტემბრის 

№34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ 

ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების 

პროექტი.

X

მუხედავად ტექნიკური ხასიათის საჭირო ცვლილებებისა, 

მხარი არ დავუჭირე საკითხს, ვინაიდან, ვითხოვდი 

საკრებულოს რეგლამენტში ცვლილებების მომზადებას 

ინტერპარტიულ ფორმატში, საკრებულოს, როგორც 

მაკონტროლებელი ორგანოს ფუნქციების გასაძლიერებლად, 

რაც არ იქნა გათვალისწინებული. 

2

„ქალაქი ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო 

და ეკონომიკური განვითარების კომისიის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

X

3

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ინფრასტრუქტურის განვითარების კომისიის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

X

4

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა კომისიის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

X

5

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, 

კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის საკითხთა კომისიის 

დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

X

6

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ 

და საპროცედურო საკითხთა კომისიის დებულების 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

X

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა - 17.06.2022 



7

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

პოლიტიკური თანამდებობის პირების და საკრებულოს 

აპარატის პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი 

სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 

ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 

იანვრის №7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტი.

X

8

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების 

(გარდა თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების 

განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების 

წესის დამტკიცების შესახებ - ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

X წესი ვერ უზრუნველყოფს დასახული მიზნების შესრულებას. 

9
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის 

შესრულების ანგარიში X

შესრულების ანგარიშის დამტკიცება მოხდა კანონისა და 

საკრებულოს რეგლამენტის უხეში დარღვევით. კანონის 

თანახმად, საკრებულოს ანგარიში უნდა დამეტკიცებინა 1 

მაისამდე, ვადის გადაცილება ნიშნავს დაუმტკიცებლობას 

(საკრ. რეგ: მუხლი 67, პუნქტი 4).  

10

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

საზღვრებში რეგულა¬რული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის 

გაცემის ფასის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 ივნისის №51 

დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

X

ნებართვის ფასის სიმბოლურად 0.1 ლარით განსაზღვრა და 

მუნიციპალიტეტის წინაშე არსებული დავალიანებების 

ჩამოწერა კომპანიებისთვის არ ახდენს გავლენას სამარშრუტო 

ტაქსებით მგზავრობის ფასზე. ცვლილება ეხება კომპანიებს და 

არა მძღოლებს. მუნიციპალიტეტი ვერ ახერხებს 

თვითნებურად გაზრდილ ფასებზე რეაგირებას და ნებართვის 

საფასურის ამოღებას კომპანიებიდან, რაც უარყოფითად 

აისახება მუნიციპალური ორგანოების იმიჯზე, აზარალებს 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტსა და მგზავრებს. 



11

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

საზღვრებში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 

სამგზავრო გადაყვანის მიზნით ავტობუსების (M2 და M3 

კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების შესახებ“ 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 22 

აგვისტოს №22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტი.

X

12

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 

საზღვრებში M2 კატეგორიის ავტობუსით ადგილობრივი 

საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ტარიფის 

განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №5 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი.

X

13

„სახელმწიფო და ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

დადგენილების პროექტი.

X

14

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში 

რეგისტრირებული, ქ.ბათუმში, აკაკი შანიძის ქუჩა N3ბ-ში 

მდებარე უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკისათვის უსასყიდლოდ, საკუთრებაში გადაცემის 

შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

განკარგულების პროექტი.

X
ახალი ნაგავსაყრელისთვის შუალედური პუნქტის მოწყობის 

მიზნით. 



15

„ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 

საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის და პრივატიზაციის გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის №34 განკარგულებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ ბათუმის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტი.

X

არ იქნა გათვალისწინებული ჩემი ინიციატივა იმის შესახებ, 

რომ საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში მოხვედრილი 

მცირე ნაკვეთების (3-5 კვ.მ), რომლებიც მომიჯნავე ფართებია 

და ცალკე არ წარმოადგენენ ღირებულებას, გადასცემოდათ 

მოქალაქეებს სიმბოლურ ფასად. დროის სიმცირის გამო 

შეუძლებელი იყო საპრივატიზებო ობიექტების სრულად 

შესწავლა. საკითხის მომზადების პროცესში არ მომხდარა 

საჯარო განხილვა და მოქალაქეთა ჩართულობის 

უზრუნველყოფა. 

16

„ქალაქთმშენებლობითი ღონისძიებების გეგმის - ქალაქ 

ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული 

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ჩანაცვლების წესის 

დამტკიცების შესახებ“ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების პროექტი.

X

ავარიული სახლების საკითხის მნიშვნელობის 

გათვალისწინებით, ჩემ მიერ გამოთქმული შენიშვნების (მათ 

შორის დარეგისტრირებული სარდაფის, სხვენისა და 

ავტოფარეხის ფართში გათვალისწინების შესახებ) შემდგომში 

გათვალისწინების პირობით, კონსტრუქციული 

თანამშრომლობის მზაობის დემოსტრირებისთვის, ასევე, 

სხდომაზე ჩემ მიერ გაჟღერებული ინიციატივის - ქალაქ 

ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

ქალაქ ბათუმში ავარიული სახლების საკითხის შემსწავლელი 

დროებითი სამუშაო ჯგუფის შექმნის საკითხში 

თანამშრომლობის მიზნით, მხარი დავუჭირე საკითხს. 

17

„მუნიციპალური პროგრამის „ხელმისაწვდომი საცხოვრისი“ 

განხორციელების მიზნით საცხოვრებელი ბინების პირდაპირი 

განკარგვის წესით სარგებლობაში გადაცემასთან დაკავშირებით 

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის 

მიცემის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს განკარგულების პროექტი.

X
ე.წ. "იაფი სახლის" პროგრამის ფარგლებში, დამოუკიდებელი 

ორგანიზაციის მიერ შერჩეული, მოქალაქეებისთვის ბინების 

სარგებლობაში გადაცემა. 

18

„ქ. ბათუმში, „ბათუმის ცენტრალური პარკი“-ს ტერიტორიაზე 

მდებარე ერთი კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთის საწყისი 

წლიური სარგებლობის საფასურის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ 

ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების 

პროექტი.

X
არ ვეთანხმები "ბათუმის ცენტრალური პარკის" 

კომერციალიზაციას. 
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